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SAMEN.
Informatieblad van de Gehandicapten Sport Vereniging Amersfoort en omstreken 

Dan is het eindelijk 14 september en kunnen we op een feestelijke wijze 
onze nieuwe rolstoelbussen in gebruik nemen. Dat daar wel anderhalf 
jaar werk aan vooraf gegaan is weten slechts enkelen binnen de 
vereniging. Zelfs tot op de laatste dag is het nog spannend want gaat de 
verzekeraar ons een voorlopige dekking verstrekken voor de tweede bus? 
Dat komt uiteindelijk op het laatste moment nog goed, maar het geeft 
wel aan dat het een stevige klus is geweest.

En nu maar jarenlang schadevrij onze sporters vervoeren naar de 
trainingen en de wedstrijden. Want ook dat scheelt straks in de kosten 
van de verzekering. Hoe langer schadevrij hoe hoger de korting. En de 
premie voor een dergelijke dure rolstoelbus is niet mis. Laten we trots 
zijn op deze mooie nieuwe voertuigen en daar net zo lang (zo’n 20 jaar) 
van te genieten als de voorgaande bussen.

En dan is het nieuwe sportseizoen al weer onderweg, zijn de eerste 
trainingen al weer geweest en staan de toernooi – en wedstrijddagen 
weer voor de deur. Daarvoor zijn weer veel vrijwilligers voor jullie aan 
het werk. Trainers, ballenrapers, coaches, chauffeurs en bestuur. 

Het is telkens weer een hele toer om er voor te zorgen dat er voldoende 
vrijwilligers beschikbaar zijn. Soms voor een eenmalige klus maar 
ook voor langere tijd. Het lastigste is nog om bestuursleden te 
krijgen die een taak op zich willen nemen. Denk aan een secretaris, 
penningmeester of voorzitter. Maar wat te denken van iemand die de 

Van de voorzitter
vereniging op de kaart zet bij politiek en media? Zo iemand die de PR 
wil gaan doen voor GSVA mag zich best bij mij melden.

Ik wens iedereen weer een sportieve periode toe.

Fred van den Broek
voorzitter GSVA

Bij BS Online - Offline 
kunt u terecht voor:
• Online producties
• Video animatie/montage 
• Offline producties 

Albast 4, 3831 VX Leusden  •  T 06 - 1111 62 73 
bianca@bsonline-offline.nl  •  www.bsonline-offline.nl
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Van de redactie

Al weer de laatste Samen van 2019. De volgende zal medio januari 2020 
verschijnen, als we het weer een jaar het niet hoeven te hebben over Zwarte 
Piet, als Sinterklaas weer naar Spanje terug is, de Kerstdagen achter de rug 
zijn en we weer de beste wensen voor het nieuwe jaar aan elkaar hebben 
overgedragen. De laatste Samen dus van dit jaar die ik als bijnaam ‘het 
bussennummer’ zou willen meegeven. Want aan de komst van onze twee 
nieuwe (grote) bussen wordt uitgebreid aandacht geschonken.  
De aanschaf is een mijlpaal in de geschiedenis van onze vereniging.  
Als bestuur weten we hoeveel moeite het heeft gekost om de financiering 
rond te krijgen, hoeveel brieven er zijn verstuurd naar de vele fondsen en 
andere instellingen waar mogelijk subsidie zou kunnen worden verkregen. 
En als er dan een bestuurslid moet worden genoemd die daar alles van weet 
en er misschien wel eens een slapeloos nachtje aan heeft overgehouden, 
dan is dat wel onze voorzitter, Fred van den Broek. Hij heeft met trots op 
14 september zijn welkomstwoordje gesproken naast de van mooie GSVA-
opschriften voorziene Mercedes bussen. Een welkom aan de wethouder, 
aan de Mercedes dealer die in veel opzichten heeft meegewerkt en 
natuurlijk aan de sporters en chauffeurs die straks van dichtbij met de 
bussen te maken gaan krijgen. 

Een ‘bussennummer’ dus, deze Samen. Met een terugblik op de oude 
vertrouwde bussen, overdrukken van de in de krant verschenen artikelen 
over de overdracht en natuurlijk een paar foto’s van ‘oud en nieuw’.  
Op sportief gebied ontving ik dit keer weinig kopij, gelukkig kon het 
leuke verhaal over de rolstoelclinics nog mooi mee, maar verder moeten 

Brankomedia.nl voor websites, logo of huisstijl.

• Responsive webdesign. Een website geschikt voor elk beeldscherm,  
 van desktop computerschermen tot mobiele telefoons.
• Eenvoudig zelf uw website beheren.

• Een logo en/of huisstijl waarmee u een verpletterende indruk maakt!

06 - 435 66 494 | info@brankomedia.nl | www.brankomedia.nl

we wachten op het volgende nummer om hopelijk weer de vertrouwde 
verslagen van de diverse toernooien te kunnen lezen. Van de tafeltennissers 
weet ik zeker dat er dan de nodige reisjes met de nieuwe bussen opzitten 
naar de verschillende toernooien, kijk maar in de agenda achterin deze 
Samen. Uiteraard hoop ik ook dat van de andere afdelingen het nodige te 
melden zal zijn, maar dat merk ik wel tegen het verstrijken van de volgende 
‘deadline’: 20 december. 

Voor nu veel leesplezier met deze Samen.

Met redactionele groet
Peter van der Vlist
redacteur Samen
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Beeldverslag van  de aankomst 
van de nieuwe bussen op 
14 september 2019

De aankomst bij de sporthal

Wethouder Cees van Eijk meldt dat 

ook de gemeente Amersfoort trots is 

op GSVA

...en helpt de wethouder met 
het naar binnen rijden

De trotse voorzitter Fred van den Broek vertelt over de afgelopen anderhalf jaar

Joop Bos opent de deur van de bus...

Het moment van de sleuteloverdracht

98
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Herinneringen aan 
de oude bussen

 

Net als de nieuwe waren ook de 
‘oude’ bussen een Mercedes. En 
de aanduiding ‘oud’ is niet zo 
gek: het kenteken van de grote 
was gedateerd 5 december 2000, 
dat van de kleine bus 31 januari 
2001. Behalve de lengte waren er 
natuurlijk nog wel een paar andere 
verschillen: de grote bus was een 
automaat, de kleine ook, maar 
die kon je ook ‘hand geschakeld’ 
rijden. De kleine bus had een 
trekhaak zodat we voor het vervoer 

De bussen hoorden er gewoon bij, er waren chauffeurs die liever met de ‘kleine’ 
bus reden dan met de ‘grote’ en andersom. Zal even wennen worden nu, met 
twee grote bussen. De redactie heeft aan de chauffeurs gevraagd bij het afscheid 
van de oude vertrouwde bussen een paar herinneringen op te halen. Van Joop 
Bos, sinds jaren de coördinator van de inzet van de bussen en de chauffeurs, 
werd een uitgebreide reactie ontvangen.

van de rolstoelen ook gebruik 
konden maken van de aanhanger 
die in de garagebox tegenover de 
sporthal staat opgesteld. 

Joop: “De bussen hebben de 
afgelopen jaren op een aantal 
plaatsen geparkeerd gestaan. 
Lange tijd waren ze welkom aan 
de Holkerweg in Amersfoort. De 
autosleutels waren opgeborgen in 
een sleutelkluis bij het huis van het 
echtpaar Dudok van Heel“. 

In die jaren was Hans een 
enthousiaste GSVA-ster die, 
samen met haar man Bram (heel) 
veel voor de vereniging heeft 
gedaan, op velerlei gebied. Het 
bieden van de mogelijkheid om 
de bussen ‘voor de deur’ neer te 
zetten is maar een voorbeeld. In 
de loop van de jaren ontstonden 
er wel problemen. Joop: 
“Regelmatig werden de chauffeurs 
geconfronteerd met een lege 
accu waardoor de ANWB moest 
komen om de bus weer op te 
starten. Dit gebeurde op het laatst 
zo vaak dat de ANWB dreigde 
ons lidmaatschap op te zeggen. 
Maar de bussen hadden daar 
wel een veilige plek en zijn nooit 
beschadigd”. 

Na dat eerst Hans en later Bram 
waren overleden werd de situatie 
aan de Holkerweg toch vervelend: 
een aantal buurtbewoners had er 

nu genoeg van de hele week tegen 
de bussen aan te kijken en via 
de woningbouwvereniging kreeg 
GSVA de opdracht te verdwijnen. 
Het werd dus zoeken naar een 
andere standplaats wat nog niet 
eens zo eenvoudig was: onze 
bussen mochten niet ‘zomaar’ 
langs de weg geparkeerd worden. 
Bij een bijeenkomst in Huizen waar 
het regionale WMO-taxi contract 
werd getekend maakte een GSVA-
bestuurslid, ook voorzitter van 
de WMO-raad in Huizen, kennis 
met de heer Besseling. Zijn bedrijf 
zou namelijk gaan meedoen met 
het WMO-vervoer in de regio 
Gooi. In dat gesprek werd het 
stallingsprobleem aangekaart en 
het bestuur werd uitgenodigd 
eens langs te komen bij Besseling 
in Amersfoort. Dat werd een 
constructief gesprek: we mochten 
onze bussen parkeren op de grote 
parkeerplaats van Besseling in 

Hoevelaken. 

Joop: ”De bussen 
stonden er veilig en 
de sleutels waren 
ondergebracht bij 
de receptie die dag 
en nacht bereikbaar 
was. Voor de meeste 
chauffeurs was de 
parkeerplaats wel 
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verder weg. We konden ook het 
onderhoud aan de bussen bij 
Besseling laten uitvoeren. Als de 
accu weer eens leeg was dan kon 
die snel worden opgeladen door 
een monteur van de werkplaats 
van Besseling. Helaas was het 
onderhoud niet altijd helemaal 
naar wens: sommige toernooiritten 
moesten wel eens worden 
onderbroken door een uitlaat 
die los ging, of een lamp van het 
motorcompartiment die brandde 
of de remmen piepten omdat ze 
versleten waren”. 

Zoals we weten ging Besseling 
failliet en moest opnieuw naar 
een parkeerplaats worden 
gezocht. De nieuwe eigenaar 
van het parkeerterrein van 
Besseling was in het begin nog 
wel ‘vriendelijk’, het vinden van 
een nieuwe stallingsplaats was 
niet zo eenvoudig, maar die vond 
het blijkbaar welletjes want op 
een gegeven moment vonden 
we onze bussen letterlijk op de 
stoep buiten het hek terug. Een 
noodkreet in ons clubblad Samen 
leidde tot aandacht in het AD en 
mede dankzij de bemiddeling van 
wethouder Buitelaar werd een 
parkeerplaats gevonden op het 
terrein van SRO aan de Soesterweg 
in Amersfoort. Ook op deze 

plaatst dank aan SRO voor de zeer 
collegiale samenwerking. 

Joop: “Aan de Soesterweg staan 
de bussen nu veilig achter het 
hek en hebben we een eigen plek. 
Wel is tweemaal een lantaarnpaal 
omvergereden door een bus 
van GSVA. De beheerder van 
SRO heeft de lantaarnpaal 
laten verplaatsen en sindsdien 
is het probleem opgelost. Alle 
chauffeurs zijn zeer tevreden over 
de parkeerplaats van beide bussen 
op het terrein van SRO. Ook op 
deze plaats wil ik alle vrijwillige 
chauffeurs bedanken voor hun 
inzet tot nu toe. Voor sommige 
chauffeurs is het niet altijd 
makkelijk geweest om de ritten te 
rijden in verband met hun werk. 
Maar de inzet is altijd positief en ik 
denk dat ze ook dankbaar zijn dat 
ze dit werk voor de samenleving 
kunnen doen”.

Meteen na het weekend waarin 
de nieuwe bussen werden 
gepresenteerd werd afscheid 
genomen van de twee oudjes. 
Ze gaan ongetwijfeld nog een 
boeiende carrière tegemoet, 
misschien zelfs wel in het 
buitenland, misschien ook wel  
met het vervoer van rolstoelers. 
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Clinic-dag Keistadrollers 
Uniek Sporttalent 2018

De €4000,00 voor de vereniging 
hebben we natuurlijk gebruikt 
voor de aanpassing van onze 
nieuwe bussen, maar voor de prijs 
van het team moesten we nog wat 
bedenken.

Vorig seizoen hebben we bedacht 
dat het wel heel erg leuk zou zijn 
hiervan voor al onze hockeyers 
een clinicdag te organiseren. 
Voor de E-hockey hebben we Ad 

Op vrijdagavond 19 oktober 2018 werden wij tijdens onze training verrast 
met de mededeling dat ons 1e team van de E-Hockey Keistadrollers de Uniek 
Sporttalent verkiezing had gewonnen. De daaraan verbonden prijs was 
€1000,00 voor het team en €4000,00 voor de vereniging. 
 

Hagenaars, assistent-bondscoach 
TeamNL Powerchairhockey en voor 
H-Hockey was Frank Maagdenberg, 
coach van het Nederlands 
rolstoelhockeyteam uitgenodigd 
om ons een training  
te geven. 

Zaterdag 21 september was het 
dan zover. We werden in sporthal 
Midland verwacht voor een hele 
of halve dag training. Ondanks 

dat wij hele goede trainers hebben 
was het ook een keer leuk om 
van andere trainers een training 
te hebben. Sommige oefeningen 
kwamen bekend voor maar 
waren net even wat anders. Zo 
werden er vingers opgestoken 
tijdens een vertrouwde slalom 
oefening en moest het aantal 
opgestoken vingers benoemd 
worden. Daarnaast heeft the wave 
zijn intrede gedaan. Een oefening 
waarbij een snelle passing en 
positiespel geoefend worden. 
Ook onze trainers hebben input 
gekregen van Ad Hagenaars, hoe 
ze de training kunnen indelen. 

De H-Hockey begon de dag met 
een warming up door met z’n  
2en te rijden over het veld en  
over te passen. 
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HYPOTHEKEN & ASSURANTIËN

VAN DEN BROEK

“Ik zit vol toekomstdromen. 
Maar dat moeten geen 
nachtmerries worden.”

Van den Broek Hypotheken en Assurantiën is financieel adviseur. Persoonlijk,  

betrokken en kundig. Van den Broek is niet verbonden aan een financiële instelling 

en zoekt altijd naar de oplossing die het best aansluit bij jouw mogelijkheden.  

En jouw wensen. Van wonen tot verzekeren en van beleggen tot sparen.  

Maar wel met een realistische kijk op de zaak. Want toekomstdromen moeten  

geen nachtmerries worden. Meer weten? Maak dan nu een afspraak.

Burgemeester de Beaufortweg 18  Postbus 14  3830 AA  Leusden  033 434 08 05 
info@fvandenbroek.nl  www.fvandenbroek.nl

Bij grote financiële beslissingen  
kies je juist niet voor het avontuur.

BROEK004_ADV a5_GSVA_adres.indd   1 13-05-14   11:43

Hierbij gaf Frank Maagdenberg 
adviezen over stick-handelingen. 
Daarna was het slalommen aan de 
beurt met de bal in de stick en toen 
dat goed ging moesten we om elke 
pion een rondje doen.
 
Aangezien er dit seizoen een aantal 
vernieuwingen is werden deze ook 
uitgelegd en geoefend. Eerst de 
shoot out ( stoel moet vooruit en 
de bal mag terug gehaald worden) 
Daarna voor onze klasse de nieuwe 
face off methode. Uiteraard werd 
er ook nog een partijtje gedaan. 
Als afsluiter werd het nieuwe
bedanken uitgelegd en was de 
clinic afgelopen.  

Al met al is het een hele leuke 
dag geweest. Graag willen we 
dan ook van deze gelegenheid 
gebruik maken om iedereen nog 
eens te bedanken voor hun stem. 
Ook willen we Uniek Sporten 
bedanken want zonder hen was 
dit niet mogelijk geweest. Wij zijn 
klaar voor het nieuwe seizoen met 
nieuwe oefeningen en uitdagingen.

André van de Beek
Fernand Verweij
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Verjaardagen
November
03 Alma van Gils
03 Carel van der Heijden
10 Jordi Meewezen
11 Nico van Wandelen
14 Fred Vos
21 Mark Hofman
22 Leo Schalkwijk
24 Maaike van Ojen
29 Paul van der Oord

December
01 Robert van den Hoek
17 Piet Jan Kuipers
18 Ben van de Mheen
18 Mirjam Timmerman
19 Janco Doorn
19 Marc van de Mheen
22 Fernand Verweij
25 Gertjan Bolle
29 Sytske Bruning
30 Joop Bos

Januari
03 Noël Guedri
07 John Brouwer
10 Fenne Doorn
12 Willem Töpfer
13 Jordee van den Brink
15 Kian van de Mheen
25 Danny Gieskens
25 Sarah Muller
30 Pieter Houtman
30 Friso Wijker

Agenda

Para tafeltennis 2019/2020
9 november DOV Leeuwarden, recreatief
24 november  Megacles Weert, ranglijst
18 januari 2020 Doing Zoetermeer, ranglijst
 
E hockey
2 november 2019 georganiseerd door Hc Groningen,  
  locatie nog onbekend
30 november 2019 georganiseerd door Tukkers United,  
  locatie nog onbekend.
H hockey 
19 oktober 2019 Amsterdam
16 november 2019 Goes

Van de afdeling rolstoelbasketbal was bij de afsluiting van deze Samen nog 
geen data beschikbaar.

Nieuwe leden
RBB 
- Maaike van Ojen

Chauffeurs
- René van Dijk

Kopy sluiting 
volgende nummers:
20 december 2019 
Samen verschijnt medio januari 2020

20 maart 2020  
Samen verschijnt medio april 2020

20 augustus 2020 
Samen verschijnt medio juli 2020

20 september 2020 
Samen verschijnt medio oktober 2020

20 december 2020 
samen verschijnt medio januari 2021

20 21



Contact 
Gehandicapten Sport 
Vereniging Amersfoort 
en Omstreken
Postbus 34
3800 AA Amersfoort

Website: www.gsva.info
E-mail: info@gsva.info

KvK Amersfoort: 40506870
IBAN: NL19 SNSB 09 5124 0889

Ledenadministratie 
• Wil Cattie  

033 472 95 02  
ledenadministratie@gsva.info

 Romeostraat 103
 3816 SB Amersfoort
 
Website 
• Branko Scheggetman, 
 06 43 566 494
 webmaster@gsva.info

Bestuur
• Voorzitter 
 Fred van den Broek, 033 475 13 62
 voorzitter@gsva.info

• Secretaris 
 Ank van de Beek, 06 49 140 070 

secretariaat@gsva.info

• Penningmeester 
 vacature 

• Bestuurslid 
 Peter van der Vlist,
 06 22 611 661
 bestuurslidpeter@gsva.info

• Bestuurslid 
 Gertjan Bolle,
 06 20 078 558
 bestuurslidgertjan@gsva.info

Redactie Samen
• Peter van der Vlist  

redactie@gsva.info

Vervoer
• Vervoerscoördinator
 Joop Bos, 06 16 513 753  

vervoer@gsva.info

Sectievertegenwoordigers
• Zwemmen 

Gilbert Verwij, 033 432 41 91 
zwemmen@gsva.info

• Rolstoelbasketbal 
Hannes Waterman, 06 14 467 266 
rbb@gsva.info

• Para-tafeltennis  
Carel van der Heijden,

 033 472 95 77 
tafeltennis@gsva.info

• Rolstoelhockey  
Ank van de Beek, 06 49 140 070  
hockey@gsva.info 

Vertrouwenscontactpersonen
• Ank van de Beek, 06 49 140 070
 ma-za; 19.00u-20.30u
 vcp.ank@gsva.info

• Sarah Muller, 06 41 804 223 
 ma-za; 19.00u-20.30u 
 vcp.sarah@gsva.info

Sportlocaties
• Sporthal Rustenburg
 Fürglerplein 3
 3815 KZ Amersfoort

• Zwembad Hoogland
 Sportlaan 15
 3828 AZ Hoogland
 033 433 11 11

• Sporthal Zielhorst
 Trompetstraat 3
 3818 DN Amersfoort

Lidmaatschap en contributie
De contributie is met ingang
van 1 juli 2015 als volgt:
Junior lid < 18 jaar = € 27,50 per 
kwartaal voor 1 sport.Voor elke 
volgende sport is de bijdrage per 
extra sport € 17,50.

Senior lid > 18 jaar = € 32,50 per
kwartaal voor 1 sport. 
Voor elke volgende sport is de 
bijdrage per extra sport € 17,50.

Bij de 18e verjaardag wordt 
het junior-lidmaatschap 
automatisch omgezet in een 
seniorlidmaatschap.
GSVA stelt er prijs op dat 
aspirant-leden een kennis-
makingstraining bijwonen 
voor zij zich als lid laten 
registreren. Inschrijfformulieren 
worden verstrekt bij de 
betreffende sportsectie. 
Betaling van contributie 
geschiedt bij voorkeur middels 
incasso. Machtigingskaarten 
zijn te verkrijgen bij de 
afdelingsbegeleider. Bij de 
(uitsluitend schriftelijke) 
uitschrijving als lid is de 
contributie van het lopende 
kwartaal nog verschuldigd.  
Meer informatie: 
ledenadministratie@gsva.info  
of 033 472 95 02.
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